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FlashFlash

- Żuławskie kościoły są piękne, ale przez wiele 
lat – z różnych powodów – brakowało środków 
finansowych na ich remonty. dzięki takim 
przedsięwzięciom Żuławy stają się piękną 
wizytówką naszego pomorza – mówi mieczysław 
struk, marszałek województwa pomorskiego.

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy w Trąbkach Wielkich już po 
raz 14. organizował festyn integracyjny z okazji 
Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

Turystyczny potencjał Pruszcza Gdańskiego
Pruszcz Gdański staje się miastem, które oferuje 
mieszkańcom coraz to nowe, ciekawe atrakcje. Już 
chyba tylko najbardziej wybredni nie znaleźliby nic 
ciekawego dla siebie.

Mieszkańcy Żuław mogą spać spokojnie
Do gminy Cedry Wielkie trafił kolejny sprzęt 
w ramach projektu „Bezpieczne Żuławy”. Ma 
on poprawić poziom bezpieczeństwa na Żuła-
wach Gdańskich.

Polityczna decyzja pozbawiła powiat pieniędzy
W tym roku nie będzie remontowana droga 
powiatowa w Ostrowitem. Powiat, mimo 
wcześniejszych zapewnień, nie otrzyma 
dofinansowania na realizację tej inwestycji.
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ocalili swoje kulturowe dziedzictwo  
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ŻUŁAWY WIZYTÓWKĄ POMORZA

kilkanaście milionów złotych wydano na remont zabytkowych 
obiektów znajdujących się na Żuławach Gdańskich. w ramach pro-
jektu, który dofinansowany został ze środków europejskich, na tere-
nie gminy cedry wielkie prace prowadzono w kościołach oraz domu 
podcieniowym w miłocinie.
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ważne telefony

• numer alarmowy      112

• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• straż miejska      986

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• straż Gminna Gminy pruszcz Gdański   664 430 371

• powiat Gdański z siedzibą w pruszczu Gdańskim  (58) 773 12 12

• Urząd miasta pruszcz Gdański            fax (58) 682 34 51  

         (58) 775 99 21

• Urząd Gminy cedry wielkie     (58) 683 61 64

• Urząd Gminy kolbudy     (58) 691 05 20

• Urząd Gminy pruszcz Gdański    (58) 692 94 21

• Urząd Gminy przywidz     (58) 682 51 46

• Urząd Gminy pszczółki     (58) 683 91 28

• Urząd Gminy suchy dąb     (58) 682 86 85

• Urząd Gminy trąbki wielkie     (58) 682 83 23

• Gminny ośrodek pomocy społecznej   (58) 691 15 01

• powiatowe centrum pomocy rodzinie   (58) 773 20 86

• komenda powiatowa policji     (58) 785 42 22

• informacja pkp      197 57

• informacja pks      (58) 302 15 32

• polskie centrum informacji medycznej   (58) 301 02 22

• Gdański telefon zaufania     (58) 301 00 00

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• centrum medyczne pruszcz Gdański    (58) 682 22 81

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

• wojewódzki szpital specjalistyczny    (58) 302 30 31
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nasze kalendarium
•	23 maja (czwartek), Old Breakout, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

•	24 maja (środa), TGD, godz. 19.00, Stary 
Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

•	24-25 maja (piątek-sobota), Delfinalia 
2019,  Molo Południowe w Gdyni

•	25 maja (sobota), Bezpłatna konferencja 
dla kobiet w ciąży i rodziców, godz. 10.00, 
Bałtycki Port Nowych Technologii w Gdyni, 
ul. Czechosłowacka 3

•	26 maja (niedziela), Basia Kawa, godz. 
18.00, Oliwski Ratusz Kultury, ul. Opata 
Jacka Rybińskiego 25

•	1 czerwca (sobota), Chris Botti,  
godz. 20.00, Opera Leśna w Sopocie,  
ul. Moniuszki 12

•	2 czerwca (niedziela), Ørganek,  
godz. 21.00, Opera Leśna w Sopocie,  
ul. Moniuszki 12

•	2 czerwca (niedziela), Gran Fondo Gdynia 
2019, godz. 08:00, skwer Kościuszki  
w Gdyni 

•	7 – 9 czerwca (piątek – niedziela), Festiwal 
Polskich Filmów Animowanych Young 
Animation 2019, Akademia Sztuk Pięknych 
i Uniwersytet Gdański

•	8 – 9 czerwca (sobota – niedziela), Regaty 
o Puchar Mariny Gdańsk

•	9 czerwca (niedziela), III Zlot Mercedes 
Sopot Trójmiasto, godz. 13.00, Stadion 
Energa Gdańsk

•	21 czerwca (piątek), Bryan Adams,  
godz. 20.00, Ergo Arena

•	23 czerwca (niedziela), Grand Prix Sopotu 
im. Janusza Sidły, Stadion Leśny w Sopocie, 
ul. Wybickiego 48/50

•	23 czerwca (niedziela), Queen 
Symfonicznie, godz. 20.00,  
Opera Leśna w Sopocie

•	27 czerwca (czwartek), Maluma,  
godz. 20.00, Ergo Arena

•	30 czerwca (niedziela), Ucho Prezesa czyli 
Scheda, godz. 20.00, Opera Leśna w Sopocie, 
ul. Moniuszki 12

•	11 lipca (czwartek), Mark Knopfler,  
Ergo Arena

•	12 – 13 lipca (piątek – niedziela), Baltic 
Beer Fest, Gdynia Arena, ul. Kazimierza 
Górskiego 8

•	11 – 14 lipca (czwartek – niedziela), 
Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych 
FETA

•	13 – 21 lipca (sobota – niedziela),  
Sopot Film Festiwal

•	19 lipca (piątek), Sebastian Riedel 
i Cree, godz. 20.00, tarasy przy Aquaparku 
w Sopocie, ul. Zamkowa Góra 5

•	1 sierpnia (czwartek), Los Lobos,  
godz. 20.00, Dolina Charlotty

•	2 sierpnia (piątek), Artur Andrus,  
godz. 20.00, tarasy przy Aquaparku Sopot,  
ul. Zamkowa Góra 5
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Do realizacji projektu włączy-
ło się wielu partnerów. Poza 
parafiami były to gminy Cedry 
Wielkie, Nowy Staw i Nowy 
Dwór Gdański. Celem pro-
jektu było stworzeni spójnej, 
kompleksowej i rozpoznawal-
nej oferty turystycznej opartej 
na najważniejszych posiada-
nych obiektach zabytkowych, 
które ze względu na ich stan 
nie stanowiły głównego celu 

turystycznych wędrówek. Co 
ciekawe, wśród wielu projek-
tów z całego Pomorza to wła-
śnie wniosek przygotowany 
przez żuławskie samorządy 
został najwyżej oceniony.
 – Bez udziału środków euro-
pejskich nigdy byśmy do tego 
projektu nie przystąpili. Za-
bytków jest na naszym tere-
nie jest dużo. Można powie-
dzieć, że w każdej parafii jest 

zabytkowy kościół albo domu 
podcieniowe. Jeszcze nie tak 
dawno konserwatorzy zabyt-
ków stworzyli mapę, na któ-
rej pokazane były zabytki. Ta 
mapa pokazywała, że tylko na 
terenie Żuław Gdańskich było 
ponad 30 domów podcienio-
wych. W tej chwili w naszej 
gminie pozostały tylko trzy 
takie obiekty, a w sąsiedniej 
gminie Suchy Dąb także trzy, 
ale dwa w stanie agonalnym. 
Zabytki to nasze dziedzictwo 
i jest naszym obowiązkiem, 
aby je pielęgnować – mówi Ja-
nusz Goliński, wójt gminy Ce-
dry Wielkie.
W naszej gminie do projek-
tu włączyły się parafie w Ce-
drach Wielkich, Kiezmarku, 
Giemlicach oraz Trutnowach. 
W Cedrach Wielkich prace 
obejmowały remont dachu, 
elewacji z wieżą i fundamen-
tów oraz odtworzenie chóru 
nad nawą główną i uporządko-
wanie terenu wokół kościoła. 
Z kolei w Kiezmarku podję-
to się m.in. renowacji drew-
nianego stropu oraz witraży. 

W Giemlicach remontowano 
pokrycie dachu i ogrodzenia 
wokół kościoła. Natomiast 
w Trutnowach zrekonstruowa-
no drewnianą wieżę świątyni. 
Poza tym prace remontowe 
przeprowadzono w domu pod-
cieniowym w Miłocinie. Jed-
no z odnowionych mieszkań 
zaadaptowane będzie na izbę 
pamięci.
 – Żuławskie kościoły są 

piękne, ale przez wiele lat – 
z różnych powodów – brako-
wało środków finansowych na 
ich remonty. Bardzo jestem 
wdzięczny, że również miesz-
kańcy dołożyli niemało złotó-
wek, żeby żuławskie zabytki 
odzyskały swój blask. Dzięki 
takim przedsięwzięciom Żuła-
wy stają się piękną wizytówką 
naszego Pomorza – dodaje 
Mieczysław Struk, marszałek 

województwa pomorskiego.
Dodajmy, że cały projekt kosz-
tuje ponad 15 mln zł, z czego 
ponad połowa środków pocho-
dzi z funduszy unijnych. Po-
zostałe środki zainwestowały 
samorządy, ale swoją niemałą 
cegiełkę dołożyli również sami 
mieszkańcy.

(lubek)

ŻUŁAWY WIZYTÓWKĄ POMORZA

ocalili swoje kulturowe dziedzictwo  
kilkanaście milionów złotych wydano na remont zabytkowych obiektów znajdujących się na Żuławach Gdańskich. w ramach 
projektu, który dofinansowany został ze środków europejskich, na terenie gminy cedry wielkie prace prowadzono w kościołach 
oraz domu podcieniowym w miłocinie.
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DO ZOBAcZeNIA W ZOO

finał konkursu plastycznego
W piątek 24 maja w Gdańskim 
Ogrodzie Zoologicznym od-
będzie się finał XI edycji woje-
wódzkiego konkursu plastycz-
nego „Zagrożenia wypadkowe 
w indywidualnych gospodar-
stwach rolnych” dla dzieci z te-
renów wiejskich województwa 
pomorskiego.
 – Celem konkursu jest upo-
wszechnianie wśród dzieci 
i młodzieży profilaktyki zwią-
zanej z zagrożeniami wypadko-
wymi i zdrowotnymi występują-
cymi w gospodarstwach rolnych, 
a także zapoznanie z podstawo-
wymi zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy – informuje Mal-
wina Spandowska z Gdańskiego 
Ogrodu Zoologicznego.
Organizatorem konkursu jest 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Gdańsku przy współudzia-
le: Pomorskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Lubaniu, 
Oddziału Regionalnego KRUS 
w Gdańsku, Gdańskiego Ogro-
du Zoologicznego oraz gmin 

województwa pomorskiego.
 – Konkurs cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. Do komisji 
gminnych wpływa zwykle po-
nad 800 prac, z których do eta-
pu wojewódzkiego przechodzi 
ponad 200 prac z 35 gmin wo-
jewództwa pomorskiego. Lau-
reaci wybierani są w trzech kate-
goriach wiekowych. Zwycięzcy 
konkursu otrzymują atrakcyjne 
nagrody – tablety, soundbary, 
miniwieże, aparaty fotograficz-
ne, książki edukacyjne, zapro-
szenia do ZOO oraz upominki 
ufundowane przez Urząd Wo-
jewódzki w Gdańsku – dodaje 
Malwina Spandowska.
Uroczysty finał odbędzie się 
24 maja w gdańskim zoo, któ-
re z tej okazji przygotowuje dla 
uczestników specjalne atrakcje: 
wycieczkę po ogrodzie Kolejką 
Retro, lekcje przyrody oraz wi-
zyty w Małym ZOO. Początek 
imprezy zaplanowano na godz. 
11.00, a podsumowanie konkur-
su na godz. 13.25.

(GR)

WIsŁA NIe WYleWA, Ale GMINA I TAK cHce sIę ZABeZPIecZYĆ

mieszkańcy Żuław gdańskich mogą spać spokojnie
do gminy cedry wielkie trafił kolejny sprzęt w ramach projektu „bezpieczne Żuławy”. ma on poprawić poziom bezpieczeństwa na Żuławach 
Gdańskich. dzięki temu gmina, dzięki unijnemu dofinansowaniu, rozbudowała system alarmowania, ale też doposażyła jednostki osp 
w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Umowa obejmowała dosta-
wę 2 zestawów sprzętu hy-
draulicznego do ratownictwa 
drogowego dla OSP Cedry 
Wielkie i OSP Koszwały. 
Obie jednostki zostały wy-
posażone w najnowszej ge-
neracji sprzęt niezbędny 

wydarzEnia/rEkLama

podczas udzielania pomocy 
w wypadkach drogowych. 
Daje on możliwość podejmo-
wania działań nawet w przy-
padku zdarzeń z największy-
mi pojazdami ciężarowymi 
na drogach.
 – Z kolei w marinie 

  specjalistyczny sprzęt otrzymali m.in. strażacy z ochotniczej 
straży pożarnej w cedrach wielkich.
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w Błotniku została zamon-
towana sonda radarowa do 
pomiaru poziomu wody, bę-
dąca elementem systemu bez-
pieczeństwa powodziowego 
w powiecie gdańskim – mówi 
Janusz Goliński.
Dodajmy, że nie jest to 

pierwszy projekt dotyczący 
zabezpieczenia przeciwpo-
wodziowego Żuław, który 
dof inansowuje Unia Euro-
pejska i w realizację którego 
włączyła się gmina Cedry 
Wielkie. Wartość zakupio-
nego sprzętu przekracza 1,3 

mln zł, ale 85 proc. dof inan-
sowała Unia Europejska.
 – Chcemy, aby w momencie 
ewentualnej ewakuacji każ-
dy mieszkaniec naszej gmi-
ny otrzymywał informacje 
o zagrożeniu. Sprzęt, który 
posiadamy, nie był na szczę-
ście wykorzystywany i mam 
nadzieję, że to się nie zmie-
ni. Wały wiślane są dobrym 
zabezpieczeniem przed wiel-
ką wodą. Na Martwej Wiśle 
montujemy czujniki pomiaru 
wody, żeby mieć bieżące in-
formacje o jej stanie. Dzięki 

unijnemu dofinansowaniu 
mogliśmy zakupić również 
drona, który patrolować bę-
dzie tereny nadwiślane – tłu-
maczy wójt Goliński.
W ostatnich latach miesz-
kańcy Żuław Gdańskich nie 
mieli wielkich powodów do 
niepokoju, ponieważ odno-
towywany jest bardzo niski 
stan wód. Od 2 lat królowa 
polskich rzek nie wylewa na-
wet na międzywalu, co po-
kazuje, jak niski jest poziom 
wód gruntowych.

(lubek)
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Przed nami kolejna odsło-
na akcji „Weekend za pół 
ceny. Rozsmakuj się w Me-
tropolii”, która odbędzie 
się w Pruszczu Gdańskim 
między 14 a 16 czerwca.
Udział w wydarzeniu jest 
okazją do promocji oraz 
pozyskania nowych klien-
tów. Akcja jest otwarta 
dla wszystkich, którzy są 
gotowi do obniżenia ceny 
wybranych produktów 
i usług o 50 proc. w cza-
sie tego weekendu. Part-
nerzy akcji zostaną objęci 
wspólną kampanią pro-
mocyjną między inny-
mi w mediach i portalach 
społecznościowych.
Właściciele restauracji, 
którzy chcieliby przyłą-
czyć się do przedsięwzię-
cia, swój akces i dekla-
rację muszą złożyć do 28 
maja w Urzędzie Miasta 
w Pruszczu Gdańskim 
przy ul. Grunwaldzkiej 20 
w pokoju nr 37.
Deklaracja udziału jest do 
ściągnięcia z facebookowe-
go profilu urzędu miasta.

(GR)

MeTROPOlIA

weekend 
za pół ceny

PRAcOWITe PÓŁROcZe RADY POWIATU GDAŃsKIeGO

DROGA W OsTROWITeM NIe BęDZIe ReMONTOWANA

Liczą się merytoryczne argumenty, a nie polityka

Polityczna decyzja pozbawiła powiat pieniędzy

bogdan dombrowski, przewodniczący rady powiatu Gdańskiego, od 30 lat aktywnie pracuje w samorządzie lokalnym. zajmował różne stanowiska 
na szczeblu gminnym i powiatowym, pracował również w ministerstwie cyfryzacji.

w tym roku nie będzie remontowana droga powiatowa w ostrowitem. powiat, mimo wcześniejszych zapewnień, nie 
otrzyma dofinansowania na realizację tej inwestycji. wydaje się, że ostateczna decyzja ma charakter polityczny, a dziwić 
może dodatkowy fakt, że wojewoda pomorski jest przecież mieszkańcem powiatu gdańskiego.

- Minęło pół rok pracy nowej 
Rady Powiatu. jak ocenia 
Pan dotychczasową pracę 
radnych?
- Przede wszystkim trzeba 
zwrócić uwagę na to, że zmieni-
ła się Ustawa o samorządzie te-
rytorialnym. W związku z tym 
musiała zostać powołana Komi-
sja Skarg, Wniosków i Petycji. 
Ustawa zakłada również pracę 
Komisji Rewizyjnej, ale w naszej 
radzie organ ten funkcjonuje 
od lat. Komisja Skarg, Wnio-
sków i Petycji to zupełna nowość 
i ma ona pomóc w sprawniej-
szej pracy rady. Teraz wszystkie 
skargi, wnioski czy też petycje 
muszą trafiać do komisji, a nie 
– jak było to do tej pory – od 
razu na obrady Rady Powiatu. 
W związku z tym wydawać by 
się mogło, że radni są mniej ak-
tywni. Tak jednak nie jest, po-
nieważ zdecydowana większość 
pracy radnych odbywa się komi-
sjach, a nie podczas posiedzenia 
rady powiatu.
Nowe przepisy ustawowe nakła-
dają na radnych powiatowych 
obowiązek głosowania nad dwo-
ma bardzo ważnymi uchwałami. 

Zarząd powiatu gdańskiego 
w tegorocznych planach inwe-
stycyjnych ujął remont drogi 
Skowarcz – Suchy Dąb w miej-
scowości Ostrowite. Szacowa-
no, że zadanie może koszto-
wać 3 mln zł. Wniosek został 
złożony we wrześniu ubie-
głego roku. Komisja powoła-
na w Urzędzie Wojewódzkim 
w Gdańsku ogłosiła listę po-
wiatów, które otrzymają do-
finansowanie. Na wysokim 
6. miejscu znalazł się powiat 
gdański, który miał otrzymać 
1,5 mln zł. Lista obejmowała 
aż 17 beneficjentów. Łącznie 
na drogi powiatowe i gminne 
rozdzielono w województwie 
pomorskim ponad 68 mln zł.
 – Pod koniec lutego lista za-
dań rekomendowanych przez 
wojewodę trafiła do Minister-
stwa Infrastruktury. Znajdo-
wała się na niej również nasza 
inwestycja, w ramach której 
chcieliśmy przebudować za-
tokę autobusową, wybudować 
chodniki i położyć prawie 
4-kilometrowy odcinek as-
faltu. Pracownicy Wydziału 

  wicestarosta marian cichon (z lewej) i jerzy Świs, naczelnik wydziału infrastruktury starostwa 
powiatowego w pruszczu Gdańskim nie kryją oburzenia, że remont drogi skowarcz – suchy dąb 

nie będzie dofinansowany przez rząd 

Mam tu na myśli absolutorium 
dla zarządu i uchwałę o stanie 
powiatu.
 – Nie ukrywam, że uchwała 
o stanie powiatu jest dość 
zagadkowym – chyba nie tylko 
dla mnie – zagadnieniem.
 – Ustawa nie precyzuje, w jakiej 
to ma być formie. Informację 
o stanie powiatu gdańskiego ma 
przedstawić zarząd i można tu 
zaprezentować bardzo szerokie 
spektrum wiadomości.
 – W Radzie Powiatu Gdań-
skiego jest wielu nowych 
radnych. jak odnaleźli się oni 
w nowej roli?
 – Początki, jak wszędzie, były 
dla niektórych trudne, ale my-
ślę, że nowi radni zdali pierwszy 
egzamin. Pierwsze pół roku było 
dla nas bardzo pracowite. Przy-
pomnę, że pracę rozpoczęliśmy 
pod koniec ubiegłego roku, kiedy 
trzeba było przyjąć budżet po-
wiatu na ten rok. Kontynuować 
będziemy objazdowe posiedzenia 
komisji. W ostatnim czasie takie 
posiedzenie odbyli członkowie 
Komisji Budżetu i Polityki Go-
spodarczej. Tym razem zapre-
zentowana była infrastruktura 

na części żuławskiej, natomiast 
jesienią zorganizujemy objazd po 
terenie wyżynnym. Radni będą 
mieli okazję nie tylko zapoznać 
się ze stanem dróg powiatowych, 
ale również z placówkami zarzą-
dzanymi przez powiat. Dzięki 
temu radni mają zdecydowanie 
lepszą wiedzę na tematy, któ-
re poruszane są podczas sesji, 
i łatwiej im podejmować decyzje 
w czasie głosowania na przykład 
nad uchwałami związanymi 
z inwestycjami.
 – jakie cele postawiliście 
sobie do zrealizowania w tej 
wydłużonej 5-letniej kadencji?
 – Na pewno dalsza poprawa in-
frastruktury drogowej. Powiat 
zarządza tak wieloma kilome-
trami dróg, że ich naprawa zaj-
mie wiele lat i pochłonie wiele 
milionów złotych. Podejmiemy 
się również rozbudowy szkoły 
specjalnej w Warczu. Będziemy 
inwestować także w nasze szko-
ły, aby uczniowie mieli jak naj-
lepsze warunki do nauki, a obie 
szkoły – w Pruszczu Gdańskim 
i Rusocinie cieszyły się du-
żym zainteresowaniem wśród 
młodzieży.

– W organach, gdzie jest 
opozycja, rzadko mówi 
się o współpracy. A jak to 
wygląda w Radzie Powiatu 
Gdańskiego?
 – Myślę, że takim pierwszym 
egzaminem będzie uchwała ab-
solutoryjna i przyjęcie raportu 
o stanie powiatu. Zarząd po-
winno się oceniać za realizację 
budżetu, a nie w myśl linii po-
litycznej. Jeżeli liczby i stan zre-
alizowanych inwestycji się zga-
dzają, to nie widzę powodów, 
dla których radni opozycji nie 
mieliby głosować za udzieleniem 
absolutorium.
Moim celem i zadaniem jest to, 
aby rada była skonsolidowana 
i sprawnie funkcjonowała, bo 
przecież wybrali nas mieszkańcy 
powiatu gdańskiego, dla których 
pracujemy. Polityczne niuanse 
powinniśmy pozostawić poza 
salą obrad. Teraz posiedzenia 
rady są transmitowane i każ-
dy chętny może zobaczyć nad 
czym i jak pracujemy. Ważne są 
argumenty merytoryczne, a nie 
polityczne.
 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof lubański

Infrastruktury Urzędu Woje-
wódzkiego w Gdańsku nama-
wiali nas nawet na ogłoszenie 
przetargu, aby wyłonić wyko-
nawcę. Wiedzeni instynktem 
wstrzymaliśmy się i dobrze 
zrobiliśmy. Dwa tygodnie temu 
otrzymaliśmy informację – nie 
od wojewody z Gdańska, ale 
od kolegów z Wejherowa, że 
nasz projekt z miejsca 6. listy 
podstawowej został zepchnięty 
na pozycję 7. listy rezerwowej. 
Przypadek…? – pyta retorycz-
nie Marian Cichon, wicestaro-
sta gdański.
Wydawać by się mogło, że tyl-
ko bardzo dobrze przygotowa-
ne wnioski mogą być wysoko 
ocenione i zająć tak wysoką 
pozycję. Okazuje się jednak, 
że w gdańskim urzędzie wo-
jewódzkim to nie wystarcza. 
Ważne są inne aspekty – nieko-
niecznie merytoryczne.
 – Spadek naszego projektu 
o 18 pozycji jest szokiem. Za-
stępca dyrektora Wydziału 
Infrastruktury w Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim Janusz 
Woliński poinformował mnie, 

że w marcu weszła w życie 
ustawa, która daje premierowi 
możliwość – bez jakiekolwiek 
uzasadnienia – dokonywania 
dowolnych przesunięć na liście 
wniosków rekomendowanych 
przez wojewodę – dodaje Ma-
rian Cichon. – Jestem pod wra-
żeniem, że premier tak dosko-
nale zna stan pomorskich dróg 

i osobiście zdecydował, że póki co 
nie musimy otrzymywać pienię-
dzy, ponieważ drogi w powiecie 
gdańskim mamy w tak świetnym 
stanie. A mówiąc już na serio, to 
była to decyzja polityczna i to nie 
premier o tym zdecydował, ale 
ktoś w urzędzie wojewódzkim. 
Nie chciałbym wyciągać zbyt da-
leko idących wniosków…

Dodajmy, że wojewoda pomor-
ski nie sympatyzuje politycznie 
z władzami powiatu gdańskiego, 
o czym już nie jeden raz moż-
na było się przekonać. Wiado-
mo jedno: w tym roku droga 
w Ostrowitem na pewno nie bę-
dzie remontowana.

(lubek)
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  bogdan dombrowski, przewodniczący rady powiatu Gdańskiego
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pruszcz Gdański staje się miastem, które oferuje mieszkańcom coraz to nowe, ciekawe atrakcje. już chyba tylko najbardziej 
wybredni nie znaleźliby nic ciekawego dla siebie.

Mieszkańcy mogą korzystać 
z nowoczesnej pływalni, a jesie-
nią uruchomiono Kino na Bursz-
tynowym Szlaku. Sukcesywnie 
poprawia się również oferta dla 
osób, które lubią aktywnie spę-
dzać wolny czas nad wodą.
Woda w Pruszczu Gdańskim 
to przede wszystkim Radu-
nia. To właśnie ona jest krę-
gosłupem, wokół którego sku-
piają się miejskie inwestycje 
turystyczne.

WYKORZYsTUjĄ WAlORY RADUNI

turystyczny potencjał Pruszcza gdańskiego

 – Od kilku lat sukcesywnie 
realizowane są różne zadania 
na plaży w centrum miasta. 
W ciągu kilku ostatnich lat 
miejsce to ucywilizowało się 
i zyskało nowy wymiar. Coraz 
chętniej odwiedzają je miesz-
kańcy miasta i okolic. Niektó-
rzy sądzili, że będzie to miejsce 
zaśmiecone, gdzie dochodzić 
będzie do burd. Jest inaczej, 
a to też dzięki samym miesz-
kańcom, którzy sami dbają tu 

o porządek – mówi nam Piotr 
Pułkowski, dyrektor Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim.
Na plaży można nie tylko opa-
lać się czy czytać książkę. Nie-
daleko, bo na terenie Centrum 
Kultury i Sportu, jest z kolei 
boisko do siatkówki plażowej. 
Obok urządzono grillowisko, 
dzięki czemu miłośnicy pieczy-
stego nie muszą wyruszać za 
miasto. W sezonie – jak żartują 
niektórzy – miejsce jest tak po-
pularne wśród pruszczan, że or-
ganizowane są nawet komitety 
kolejkowe do grilla.
 – To miejsce przegotowywali-
śmy etapami. Czas pokazał, że 
nasze zamierzenia okazały się 
słuszne i warto było wydać pu-
bliczne pieniądze właśnie na tę 
inwestycję. Poszczególne części 
tego miejsca były wymyślane 
przez mieszkańców, bo przecież 
miejsce to powstało w ramach 
Budżetu Obywatelskiego – do-
daje Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Dla tych, którzy nie mogą so-
bie pozwolić na wypad nad 

Zatokę Gdańską albo nad je-
zioro, przygotowane jest cza-
sowe miejsce do kąpieli i kiedy 
tylko jest pogoda, przychodzą 
tu rodziny z małymi dziećmi. 
Jest to więc dowód, że miejsce 
takie jest bezpieczne, a tym sa-
mym potrzebne. Warto jeszcze 
dodać, że na miejscu jest rów-
nież toaleta, a dla rowerzystów 
przygotowano także stojaki na 
rowery.
 – Miłośniczka aktywnego try-
bu życia, Patrycja Światłowska, 
doskonale zna miejsca, gdzie 
można ćwiczyć na świeżym 
powietrzu. Wśród wszystkich 

takich miejsc w Trójmieście 
i okolicach najlepszy street 
workout znajduje się właśnie 
w naszym mieście przy dworcu 
PKP – podkreśla Bartosz Gon-
dek, rzecznik prasowy burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego.
Niesamowity potencjał drze-
mie jeszcze w sąsiedztwie fak-
torii, gdzie za kilka lat również 
można byłoby zorganizować 
miejsce do kąpieli. Sama fakto-
ria – o czym chyba nie trzeba 
już nikogo przekonywać – tętni 
życiem nie tylko w okresie let-
nim. W ubiegłym roku wybu-
dowano tu przystań kajakową. 

Niemałe środki zainwestowa-
no również w przeprawę nad 
Radunią, dzięki czemu moż-
na do faktorii przejść od ulicy 
Zastawnej.
Pruszcz Gdański jest jednym 
z niewielu miast w wojewódz-
twie pomorskim, które tak 
umiejętnie wykorzystuje rze-
kę. Bo dodać trzeba, że poza 
przystanią na faktorii i plażą 
w centrum miasta, wzdłuż Ra-
duni powstała również ścieżka 
rowerowa, którą z miasta ru-
szyć można w wyżynną część 
powiatu gdańskiego.  

(lubek)

  miejska plaża to doskonałe miejsce na letni odpoczynek

  w ubiegłym roku zakończono budowę przystani 
kajakowej przy faktorii

  pruszczański street workout przy dworcu pkp należy do jednych z najlepszych w regionie

  rowerzyści na pewno ucieszą się ze ścieżki rowerowej
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w wielu miejscach naszego kraju świętowano 15. rocznicę przystąpienia polski do Unii europejskiej. nie inaczej było w pruszczu 
Gdańskim, gdzie odbył się piknik rodzinny, w organizację którego włączyły się wszystkie samorządy powiatu gdańskiego.

Unia Europejska stworzyła 
nam wiele nowych możliwo-
ści. Tylko ci, którzy nie wściu-
bili nosa ze swoich czterech 
ścian, mogą nie dostrzegać ko-
rzyści, które płyną szerokim 
strumieniem.
 – Warto spojrzeć na wystawę 
zdjęć „Pruszcz wczoraj i dziś”, 
aby zobaczyć jak nasze miasto 
zmieniło się w przeciągu tych 

RODZINNY PIKNIK Z OKAZjI 15-lecIA WsTĄPIeNIA POlsKI DO Ue

gołębie pokoju wypuszczone w Pruszczu gdańskim

  na festynie z córką zuzią pojawiła się m.in. magdalena reszke

15 lat. Patrząc na niektóre zdję-
cie nie dowierzam, że tak wła-
śnie było. Ale rzeczywistość 
lat 70., 80. i 90. taka właśnie 
była. Dziś jesteśmy nowocze-
snym i przyjaznym dla miesz-
kańców miastem, które jest też 
otwarte dla innych. Wystarczy 
przejść się po mieście, by usły-
szeć inne, europejskie języ-
ki. 15 lat temu spełniło się nie 

tylko moje marzenie. Żelazna 
kurtyna upadła, a my jesteśmy 
częścią wolnego świata – mówi 
podczas rodzinnego pikni-
ku Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Ryszard Świlski, wicemarsza-
łek województwa pomorskiego 
przypomniał zaś, że w ciągu 
minionych 15 lat zainwesto-
wano w Polsce ponad 675 mld 
zł, z czego 25 mld zł to zadania 
zrealizowana na terenie nasze-
go województwa.
 – Ale pieniądze to nie wszyst-
ko. Dziś mówimy o wspólno-
cie, wspólnocie ludzi, którzy 
szanują się, doceniają siebie i są 
otwarci na drugiego człowieka. 
Kiedy wstępowaliśmy do Unii 
Europejskiej 15 lat temu, cho-
dziło właśnie o to, aby stworzyć 
takie zespół ludzi, który poma-
ga sobie wzajemnie w najważ-
niejszych momentach – dodał 
Ryszard Świlski.
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański, podkreślił, że wielu 
mieszkańców miasta i powia-
tu doskonale pamięta, jak nasz 
kraj wyglądał 15 lat temu.
 – Dzięki unii możemy się 

cieszyć tym, jak bardzo rozwi-
nął się nasz kraj – podkreślił 
Stefan Skonieczny.
Podczas rodzinnego pikniku 
odśpiewano hymn Unii Eu-
ropejskiej „Odę do radości”, 
a żona tragicznie zmarłego 
Pawła Adamowicza, Magda-
lena, wypuściła gołębie pokoju.
Majówka przyciągnęła do cen-
trum miasta wielu mieszkańców 

Pruszcza Gdańskiego.
 – Unia Europejska dała nam 
przede wszystkim bezpieczeń-
stwo, ponieważ kraje człon-
kowskie współpracują nie tylko 
w kwestiach gospodarczych, ale 
również na wielu innych płasz-
czyznach. Poza tym niemal na 
każdym kroku widzimy inwe-
stycje, które zostały zrealizo-
wane przez współudziale Unii 

Europejskiej. Mamy również 
otwarte granice i nasze dzie-
ci mogę spokojnie wyjechać, 
aby kontynuować naukę na 
dowolnej, europejskiej uczelni 
lub też szukać lepszej pracy – 
mówi nam Magdalena Reszke 
z Pruszcza Gdańskiego.

(lubek)

WIELE CIEKAWYCH I ATRAKCYJNYCH NOWOŚCI

nowa edycja gdańskiej karty turysty!
– Zgodnie z niepisaną tra-
dycją, wraz z rozpoczęciem 
majówki, do rąk turystów 
traf iła nowa oferta Kar-
ty Turysty. W ramach te-
gorocznej edycji, turyści 
mają do wyboru trzy pa-
kiety: Pakiet Zwiedzanie, 
Pakiet Rodzina & Zabawa 
oraz Pakiet Komunikacja 
– informuje Michał Brandt 
z Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej. 
Pierwszy z pakietów – ten 
dotyczący zwiedzania – 
umożliwia bezpłatne wej-
ścia do ponad 20 atrakcji 
turystycznych i niezmien-
nie od kilku lat cieszy się 
największą popularnością 
wśród kupujących. Z kolei 
Pakiet Rodzina & Zabawa 
to propozycja dla całych ro-
dzin, dla których wybrano 
specjalne obiekty i usługi 
im dedykowane. Jak mówi 
Michał Brandt, oba wa-
rianty dostępne są w trzech 
przedziałach czasowych, 
a więc 24-, 48- i 72-go-
dziny. Ostatni Pakiet, Ko-
munikacja z Biletem Me-
tropolitalnym, to opcja dla 
osób planujących regular-
ne korzystanie ze środ-
ków komunikacji miejskiej 
w Trójmieście.

 – Warto dodać, że użyt-
kownicy Pakietu Zwiedzanie 
i Pakietu Rodzina & Zabawa 
także mogą skorzystać z Bi-
letu Metropolitalnego, doła-
dowując go do swoich kart – 
informuje Michał Brandt.
Po raz pierwszy w ofercie 
Karty Turysty znajdzie się 
Muzeum Poczty Polskiej 
w Gdańsku.
Łukasz Wysocki, Prezes Za-
rządu Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej,
cieszy się, że do grona part-
nerów tego projektu dołą-
czył kolejny oddział Muzeum 
Gdańska.
 – Dzięki temu za pośred-
nictwem karty aż 22 atrakcje 
turystyczne oferują turystom 
bezpłatne wejście w ramach 
poszczególnych pakietów – 
mówi Łukasz Wysocki.
To jednak nie koniec nowo-
ści. Od początku maja można 
zwiedzać Gdańsk z perspek-
tywy piętrowych autobusów 
globalnej marki Citysight-
seeing Hop-On Hop-Off. 
Warto również wspomnieć 
o rejsach Holiday Boat 
Gdańsk czy codziennych wy-
cieczkach rowerowych ofe-
rowanych przez Poland by 
Locals.
Gdańska Organizacja 

Turystyczna sukcesywnie 
wprowadzać będzie nowe 
funkcjonalności w ramach 
Karty Turysty.
 – W czerwcu turyści będą 
mogli korzystać z bezpłat-
nej aplikacji mobilnej, któ-
ra będzie alternatywą dla 
tradycyjnych kart. Kart, 
których najnowsza szata 
graf iczna będzie nawiązy-
wała do 30. rocznicy czę-
ściowo wolnych wyborów 
z 4 czerwca 1989 roku oraz 
do 80. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej. W ofercie 
pojawi się także drugi wa-
riant Pakietu Komunikacja 
z biletem na środki transpor-
tu publicznego w obrębie sa-
mego Gdańska, a w ramach 
wszystkich pakietów tury-
ści zyskają możliwość po-
dziwiania uroków Gdańska 
z wysokości tarasu widoko-
wego w biurowcu Olivia Star 
– wysokiego na 156 metrów 
– mówi Łukasz Wysocki.
Kartę Turysty można na-
być w Informacji Turystycz-
nej w Gdańsku, w kilkuna-
stu hotelach partnerskich 
oraz na portalu sprzedażo-
wym www.kartaturysty.vi-
sitgdansk.com.

(GR)
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DZIeŃ DZIecKA

nad Jeziorem w mierzeszynie
W tym roku Dzień Dziecka ob-
chodzony będzie hucznie. Swo-
je imprezy przygotowują szkoły 
oraz sołectwa. Niespodziankę 
dla najmłodszych mieszkań-
ców gminy 1 czerwca szykuje 
również trąbecki urząd gmi-
ny i Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Trąbkach Wielkich.
 – W tym roku Dzień Dziecka 
obchodzić będziemy na plaży 
w Mierzeszynie. Przypomnę, 
że od kilku miesięcy trwały tam 
prace, dzięki którym cały teren 
zostały uporządkowany. Dla 
dzieciaków przygotowano plac 
zabaw. Jest też przystań kajako-
wa. Będzie można wypożyczyć 
sprzęt pływający. Dla starszych 
mamy również urządzenia fit-
ness pod chmurką, ale też za-
daszone miejsce do grillowania. 
Dla miłośników kąpieli – rów-
nież tych słonecznych – przy-
gotowaliśmy plażę. Myślę, że 
to miejsce będzie chętnie od-
wiedzane przez mieszkańców 

ŻyciE gminy trąbki wiELkiE
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TRęBAcZe sPOTKAjĄ sIę 15 cZeRWcA

w trąbkach wielkich będą bić rekord
Już za nieco ponad 3 tygodnie 
o godzinie 18.15 na stadionie 
w Trąbkach Wielkich odbę-
dzie się, w ramach 15. Biesia-
dy „Trąbki w Trąbkach”, próba 
pobicia Rekordu Polski w kate-
gorii: najwięcej osób grających 
jednocześnie na trąbkach.
 – Wykonywany będzie hejnał 
gminy Trąbki Wielkie. Co cie-
kawe, kompozycja ta okazała się 
najlepsza spośród 85 zgłoszo-
nych do Konkursu Kompozy-
torskiego zorganizowanego pod 
patronatem JE Rektora Akade-
mii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku Macieja 
Sobczaka w 2015 roku. Autor-
ką naszego hymnu jest Joanna 
Szymala z Akademii Muzycz-
nej w Katowicach. Próbę pobi-
cia Rekordu Polski obserwował 
będzie przedstawiciel Biura Re-
kordów z Poznania – mówi Bła-
żej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.

Leszek Orczykowski, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, Sportu i Turystyki w Trąb-
kach Wielkich przypomina, że 
w 2016 roku wystąpił w Trąbkach 
Wielkich chór trąbek składają-
cy się z 41 osób, ale był to wynik 
nieoficjalny.
 – Rok później, już w obecności 
przedstawiciela Biura Rekordów, 
wynikiem 92 trębaczy został 
ustanowiony ówczesny Rekord 
Polski. W ubiegłym roku trę-
baczy było już 102. 15 czerwca 
liczymy na lepszy wynik, ale do 
Rekordu Świata, czyli 1166 trę-
baczy, ustanowionego w Stanach 
Zjednoczonych, jeszcze się chy-
ba nie zbliżymy – mówi Leszek 
Orczykowski.
W chórze trąbek wystąpią 
uczestnicy Konkursu Trąbkowe-
go „Mały Trębacz w Trąbkach 
Wielkich”, który odbywał się 
będzie w Szkole Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich. Zagrają 
także ich opiekunowie i jurorzy, 

a wśród nich przewodniczący 
jury – znakomity trębacz – soli-
sta i kompozytor z Izraela Tamir 
Akta.
 – Nie zabraknie także artystów 
występujących podczas Biesiady 
„Trąbki w Trąbkach”. Na ich cze-
le stanie Łukasz Golec z Zespołu 
Golec uOrkiestra.
Korzystając z okazji, zapraszamy 
wszystkie osoby umiejące grać 
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gminy – mówi nam Błażej Kon-
kol, wójt gminy Trąbki Wielkie.
Warto dodać, że zagospoda-
rowanie tego terenu nie było 
łatwym zadaniem, a przy oka-
zji prac wykryto, że ktoś niele-
galnie pozbywa się nieczysto-
ści. Nie sposób było dowieść, 
czyja to sieć, ale została ona 
zlikwidowana.
Dokładny program imprezy nie 
jest jeszcze znany. Wiadomo, że 
wczesnym rankiem odbędą się 
zawody wędkarskie, w których 
będą mogli wziąć udział wszyscy 
chętnie – zarówno dzieci, mło-
dzież, jak i dorośli. Przed połu-
dniem odbędzie się uroczyste 
otwarcie kompleksu nad jezio-
rem w Mierzeszynie, a potem 
niezliczona ilość konkursów, gier 
i zabaw dla najmłodszych.
Szczegółowy program imprezy 
znajdzie się niebawem na stronie 
internetowej GOKSiR.

(GR)

ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy w trąbkach wielkich już po raz 14. organizował festyn integracyjny 
z okazji dnia Godności osób niepełnosprawnych.

 – Ten wyjątkowy dzień jest 
okazją do wspólnej zabawy 
i integracji osób borykają-
cych się z różnymi schorze-
niami ze społecznością lokal-
ną. W tym dniu dzielenie się 
radością i szczęściem nie zna 
żadnych ograniczeń. Nasz 
ośrodek, prowadzony przez 
Caritas Archidiecezji Gdań-
skiej, gościł placówki, które na 
co dzień oferują wsparcie oso-
bom o szczególnych potrze-
bach; z Rumi, Gdyni, Gdań-
ska, Krzywego Koła, Giemlic, 
Łapina, Warcza, Skarszew, 
Damaszki, Zaskoczyna. Jak 
co roku, rodzice dzieci auty-
stycznych, zrzeszonych w Sto-
warzyszeniu „Nasz Autyzm” 

GMINA PlANUje BUDOWę DOMU UlGI W cIeRPIeNIU

dzień godności osób niepełnosprawnych 
w trąbkach wielkich

 15 czerwca wszyscy trębacze są mile widziani 
w trąbkach wielkich.

z Pruszcza Gdańskiego, rów-
nież brali udział w zabawie. 
Spośród uczestników można 
także wymienić: Szkoły Pod-
stawowe w Trąbkach Wielkich, 
Sobowidzu i Czerniewie oraz 
Przedszkole z Trąbek Wielkich 
– mówi „Panoramie” Magdalen 
Jurkowska, dyrektor Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno
-Wychowawczego w Trąbkach 
Wielkich.
Dla ośrodka w Trąbkach 
Wielkich organizowanie tak 
ogromnego przedsięwzięcia, 
w którym udział wzięło po-
nad 500 osób, jest wielkim 
wyróżnieniem.
 – Dodatkowo naszym ce-
lem jest zwrócenie uwagi 

społeczności na pojęcie niepeł-
nosprawności. Samo przeby-
wanie z osobami z niepełno-
sprawnością ukazuje, iż wszy-
scy mamy takie same potrzeby. 
Wspólna zabawa i dzielenie się 
radością pozwalają na wzajem-
ną akceptację i bycie razem. 
Nic tak nie uczy jak wspólne 
doświadczanie. Spędzanie cza-
su razem pokazuje, że nie trze-
ba bać się niepełnosprawności. 
Nic nas nie ogranicza – dodaje 
Magdalena Jurkowska.
Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie, podkreśla, że 
gmina robi dość dużo dla osób 
niepełnosprawnych, ale zapew-
ne nie wystarczająco wiele.
 – Właśnie dzięki temu ośrod-
kowi dzieci niepełnosprawne 
wyszły z domu. OREW za-
pewnia im nie tylko zajęcia 
edukacyjne, ale również opiekę 
medyczną, łącznie z rehabilita-
cją. Myślę, że OREW wzorowo 
spełnia swoją rolę. Przypomnę, 
że w obiektach, które udostęp-
niliśmy, funkcjonuje też szkoła 
specjalna w Warczu. Jeszcze je-
den ośrodek powiatowy działa 
na naszym terenie. Mam tu na 
myśli placówkę w Zaskoczynie 
– mówi Błażej Konkol.
Dodajmy przy okazji, że gmi-
na przygotowuje się do jeszcze 
jednego przedsięwzięcia.
 – Planujemy budowę domu 
ulgi w cierpieniu. Na terenie 

na trąbce do Trąbek Wielkich 
i do wzięcia udziału w pobiciu 
rekordu. Każdy uczestnik tego 
wydarzenia otrzyma okazały 
pamiątkowy medal – zaprasza 
Błażej Konkol.
Więcej o trąbeckiej biesiadzie 
w kolejnym wydaniu „Panora-
my Pomorza”.

(GR)

naszej gminy jest ok. 1500 se-
niorów. Będzie to miejsce dla 
osób starszych, które potrzebu-
ją całodobowej opieki, ale cześć 
placówki ma być przeznaczona 
na dom dziennego pobytu. Nie 
ukrywam, że budowa i utrzy-
manie tego obiektu będzie spo-
rym wyzwaniem dla gminy, 
ale jest to nasz obowiązek wo-
bec osób starszych i niepełno-
sprawnych. Mam nadzieję, że 
tę inwestycję uda się zrealizo-
wać w ciągu najbliższych kilku 
lat – mówi wójt Konkol.

(Kl)
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pogoda nie dopisała, ale radosny nastrój owszem – właśnie otworzyliśmy nową część stanicy wodnej w wiślince, zrealizowaną 
w ramach „pętli Żuławskiej i zatoki Gdańskiej”.

Spośród wszystkich benefi-
cjentów Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego pro-
jekt ukończyliśmy jako pierw-
si. Rozbudowa trwała 266 
dni.
Zastępca wójta gminy Pruszcz 

sTAWIAjĄ NA TURYsTYKę WODNĄ

stanica już po rozbudowie
Gdański Daniel Kulkow-
ski podkreślił zaangażowa-
nie wielu instytucji, takich 
jak: Urząd Marszałkowski 
w Gdańsku, Urząd Żeglugi 
Śródlądowej, Jachtklub Mor-
ski Wiślinka. Szczególnie 
przy tej okazji podziękował 

pracownikom Urzędu Gminy 
Pruszcz Gdański – Marzenie 
Maciuk i Izabeli Kicińskiej, 
które zajmują się pozyskiwa-
niem funduszy oraz Pawło-
wi Czajkowskiemu, kierow-
nikowi Referatu Inwestycji 
i Remontów.
Otwarciu rozbudowanej stani-
cy towarzyszyła biesiada przy 
muzyce wykonywanej przez 
zespół Retro Voice i poczę-
stunku przygotowanym przez 
KGW Rzeczpospolita Babska 
z Wiślinki.
Projekt rozbudowy stanicy 
wodnej w Wiślince był jed-
nym z elementów przedsię-
wzięcia strategicznego „Roz-
wój oferty turystyki wodnej 
w obszarze Pętli Żuławskiej 
i Zatoki Gdańskiej”, zdefi-
niowanego w RPS w zakre-
sie atrakcyjności kulturalnej 
i turystycznej „Pomorska Po-
dróż”. Zadanie było kontynu-
acją inwestycji budowy stanicy 

PRZejAZDOWO

ruszy budowa boiska
W Urzędzie Gminy Pruszcz 
Gdański podpisano umowę 
na budowę boiska przy ul. Je-
sionowej w Przejazdowie.
Boisko o nawierzchni z tra-
wy syntetycznej i powierzch-
ni 1400 metrów kwadrato-
wych (50 x 28 m), czteroto-
rowa bieżnia poliuretanowa 
i skocznia w dal – to zakres 
inwestycji o wartości ok. 850 
tys. zł. Latem boisko ma być 
gotowe.

(MB)

GMINA PRUsZcZ GDAŃsKI

rowerowy maj

Uczniowie szkół podstawo-
wych z Przejazdowa, Łęgo-
wa i Straszyna biorą udział 
w ogólnopolskiej akcji „Ro-
werowy Maj”.
 – Dzieciaki przez cały mie-
siąc dojeżdżają rowera-
mi  i hulajnogami do szkół, 
przez co nabierają zdrowych 

nawyków, a przebywając na 
świeżym powietrzu, dotlenia-
ją się przed lekcjami – mówi 
Marek Tułowiecki z Urzę-
du Gminy Pruszcz Gdański, 
który jest gminnym koordy-
natorem akcji.

(MB)

przeprowadzonej również 
z wykorzystaniem funduszy 
unijnych w 2013 roku.
W ramach projektu wykonano 
kanał dopływowy do obiektu, 
nabrzeże skarpowe (narzu-
towe) i pomost do cumowa-
nia 32 jednostek pływających 
wraz z jego wyposażeniem. 
Przeprowadzone zostały rów-
nież prace podczyszczeniowe 
w akwenie stanicy oraz przy 
wejściu do kanału. Inwestycja 
objęła swoim zakresem także 
przebudowę układu drogowe-
go wraz z wykonaniem miejsc 
postojowych, kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia.
Projekt miał na celu szersze 
udostępnienie odwiedzającym 
(mieszkańcom i turystom) 
dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego delty Wisły oraz 
wzrost potencjału turystycz-
nego gminy Pruszcz Gdański.
Rozbudowa pochłonęła blisko 
3,5 mln zł, z czego udało się 
gminie pozyskać ponad 1,3 
mln zł.

(MB)

RADUNIcA

Przebudowy 
dróg
Raduńska i Miodowa 
w Radunicy oraz Jesionowa 
w Bystrej – te drogi zostaną 
przebudowane.
W Urzędzie Gminy podpi-
sano dziś umowy z wyko-
nawcami, którzy na realiza-
cję zadań mają 100 dni.
 – Ulice w Radunicy, 
obecnie gruntowe, zy-
skają nawierzchnie z płyt 
drogowych, a w Bystrej, 
w ramach kolejnego już 

etapu prac tutaj, wymieni-
my płyty typu jomb na wła-
śnie drogowe – wyjaśnia Pa-
weł Czajkowski, kierownik  

Referatu Inwestycji 
i Remontów.

(MB)
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MIesZKAŃcY PYTAjĄ O INTeRNeT

wybrano nowych sołtysów
Mieszkańcy gminy Przywidz, 
podobnie jak inni w całej Pol-
sce, wybierali nowych soł-
tysów. Frekwencja na zebra-
niach sołeckich była wyższa 
niż podczas zwykłych zebrań 
wiejskich, ale i tak na kolana 
nie powalała.
Na terenie gminy Przywidz 
funkcjonuje 18 sołectw.
– Frekwencja nie była wysoka, 
ale porównywalna do innych 
miejscowości powiatu gdań-
skiego. Paradoksalnie jest tak, 
że w najmniejszych sołec-
twach w zebraniach uczestni-
czy najwięcej osób. Dla przy-
kładu mogę powiedzieć, że 
w największym Przywidzu na 
ok. 1700 mieszkańców obec-
nych było 100 – mówi Dariusz 
Czaiński, sekretarz Urzędu 
Gminy Przywidz, który za-
uważa jeszcze jedną prawi-
dłowość. – Na zebrania wiej-
skie przychodzą ciągle te same 

osoby. Tak małe zaintereso-
wanie życiem lokalnym wy-
nikać może z tego, że z jednej 
strony mieszkańcy nie mają 
zbyt wielu problemów, któ-
rymi chcieliby nas zaintereso-
wać. Z drugiej strony jest też 
oczywiście grupa osób, która 
w ogóle nie interesuje się lo-
kalnym życiem.
Dariusz Czaiński od 10 lat 
bierze udział w zebraniach 
sołeckich.
– Kiedyś mieszkańcy pytali, 
kiedy będą mieli wodę w kra-
nie i kanalizację sanitarną 
albo kiedy wyremontujemy 
ich drogę. Dziś pytają, kiedy 
będzie w ich wsi internet albo 
nowy dyskont spożywczy. Po-
trzeby mieszkańców zmieniły 
się całkowicie – mówi Da-
riusz Czaiński.

(GR)

ŻyciE gminy Przywidz

PROeKOlOGIcZNe DZIAŁANIA

duże zainteresowanie
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1 maja obchodziliśmy 15-lecie wstąpienia polski do Unii europejskiej. na naszej obecności w niej korzystały wszystkie polskie 
samorządy, a co za tym idzie – również polacy. w samej tylko gminie przywidz w ciągu ostatnich 9 lat udało się zrealizować 
inwestycje (dofinansowane ze środków Ue) o wartości ok. 50 mln zł.

Unijne środki to potężny za-
strzyk, dzięki któremu wiele 
inwestycji można zrealizować 
znacznie szybciej.
– Dzięki unijnym środkom zapla-
nowane przedsięwzięcia może-
my realizować pięć razy szybciej. 
Pieniądze z Unii Europejskiej 
ratują nam życie inwestycyjne. 
Gdyby ich nie było, bylibyśmy 
jedną z biedniejszych gmin w wo-
jewództwie pomorskim – mówi 
„Panoramie” Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz.
Trudno się nie zgodzić ze sło-
wami wójta Zimakowskiego, 
ponieważ środków własnych na 
inwestycje zabezpieczonych jest 

BAZUjĄ NA UNIjNYM DOfINANsOWANIU

dzięki uE inwestycje można realizować 
pięć razy szybciej

w budżecie ok. 3 mln zł. A dość 
powiedzieć, że sama tylko bu-
dowa kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków kosztować będzie ok. 
30 mln zł.
– Zadłużenie naszej gminy też 
nie jest wysokie. W tej chwi-
li jest to ok. 5 mln zł, a moż-
liwości mamy na poziomie 18 
mln zł. Wiadomo jednak, że 
tej kwoty nie osiągniemy, mimo 
że będziemy posiłkować się 
umarzalną w 20 procentach 
pożyczką z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Ale 
po zakończeniu inwestycji mo-
żemy odzyskać ok. 6 milionów 

złotych VAT-u. Myślę, że dofi-
nansowanie inwestycji ze środ-
ków unijnych wyniesie ponad 60 
procent – dodaje Dariusz Cza-
iński, sekretarz Urzędu Gminy 
Przywidz.
Z najważniejszych zadań, które 
na terenie gminy Przywidz zre-
alizowano przy wsparciu unij-
nym, należy wymienić budowę 
kanalizacji sanitarnej w Po-
mlewie, Borowinie, Trzepowie 
i Piekle Dolnym, czy też budowę 
stacji uzdatniania wody w Ząbr-
sku Górnym.
– Nie możemy też zapomi-
nać o mniejszych, ale o równie 
istotnych inwestycjach, jak cho-
ciażby: ścieżki rowerowe, place 
zabaw, skate park czy instalacje 
solarne, termomodernizacja bu-
dynków użyteczności publicznej 
i zadania drogowe – wylicza Da-
riusz Czaiński.
Mieszkańcy, ale nie wszyscy, 
wiedzą, że gros zadań dofinan-
sowanych jest przez UE. Poza 
informacjami w lokalnych me-
diach, gmina ma obowiązek 
promocji działań finansowanych 
z funduszy europejskich.
– Nie wszyscy interesują się ży-
ciem naszej małej lokalnej spo-
łeczności. Przypomnę, że w roku 
ubiegłym gmina Przywidz zajęła 
3. miejsce wśród gmin wiejskich 

w ilości pozyskanych środków 
unijnych w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca. Był to wielki 
sukces naszego samorządu, ale 
nie wszyscy to niestety dostrze-
gli – dodaje Marek Zimakowski.
Gmina Przywidz – o czym 
przekonuje Dariusz Czaiński 
– pozyskuje środki zewnętrzne 
nie tylko z Unii Europejskiej. 
Na budowę hali w Przywidzu 
gmina otrzymała pieniądze 
z rezerwy rządowej. Z kolei ze 
środków norweskich pozyska-
no pieniądze na termomoder-
nizację szkół i budynku urzędu 

W decydujący etap wchodzi 
projekt dotyczący montażu 
ogniw fotowoltaicznych na 
terenie gminy Przywidz. Do 
końca miesiąca osoby, które 
zdecydowały się uczestniczyć 
w ekologicznym projekcie, mu-
szą wpłacić pieniądze. Przed 
wakacjami zaś ogłoszony ma 
być przetarg, który wyłoni 
wykonawcę.
Przypomnijmy, że projekt re-
alizowany jest na terenie gmin 
Przywidz i Somonino.
– Początkowo pieniądze mia-
ły być wpłacane do 7 maja, 
ale zdecydowaliśmy się termin 
ten przedłużyć do końca maja. 
Szacuję, że połowa osób, które 
zadeklarowały chęć uczestnic-
twa w projekcie, wpłaciła już 
pieniądze. Pozostałych zachę-
cam jednak, by nie czekali do 
ostatniego dnia. Ci, którzy nie 
wpłacą należnej kwoty, zosta-
ną skreśleni, a w ich miejsce 
zaprosimy mieszkańców z listy 
rezerwowej – mówi nam Da-
riusz Czaiński, sekretarz Urzę-
du Gminy Przywidz.
Dodajmy, że tylko z gminy 
Przywidz na liście głównej 
znajdowało się ok. 260 na-
zwisk, natomiast na rezerwo-
wej kolejnych kilkadziesiąt, 
a zgłaszają się jeszcze następne 
osoby.

– Zainteresowanie mieszkań-
ców jest tak duże, że – jeśli bę-
dzie taka możliwość – będzie-
my aplikować o kolejne środki 
unijne, aby zrealizować podob-
ny projekt ekologiczny. Przy-
pomnę, że kilka lat temu na-
sza gmina realizowała projekt 
związany z solarami. Myślę, że 
ci, którzy wtedy wzięli udział 
w tym przedsięwzięciu, teraz 
liczą same korzyści. Wierzę, że 
podobnie będzie z fotowolta-
iką – szczególnie, że inwesty-
cja zwróci się już po kilku la-
tach. Poza tym nasze działania 
są przejrzyste i transparentne, 
dlatego też tak wielu chętnych 
– zauważa sekretarz przywidz-
kiego urzędu.
Gmina Przywidz stawia na 
turystykę, bo jak wiadomo, na 
tym terenie nie powstanie ża-
den zakład przemysłowy. Nie 
dziwią zatem proekologiczne 
przedsięwzięcia inicjowane 
przez włodarzy przywidzkiej 
gminy.
Dodajmy jeszcze tylko, że pro-
jekt fotowoltaiczny ma być zre-
alizowany do września przy-
szłego roku. Dofinansowanie 
pochodzące ze środków unij-
nych wyniosło 85 proc. kosz-
tów kwalifikowalnych.

(Kl)

gminy.
– Na tym jednak nie koniec, po-
nieważ przygotowujemy kolejne 
projekty, na które chcemy po-
zyskać zewnętrzne środki. Nie 

zachłysnęliśmy się sukcesem 
i dalej ciężko pracujemy – pod-
sumowuje Dariusz Czaiński.

(lubek)

sOŁTYsI
Borowina – Bożena Labuda, Częstocin – Piotr Huniewicz, Huta 
Dolna – Janusz Kalinowski, Jodłowno – Krzysztof Kupracz, Kierz-
kowo – Jerzy Leśniak, Kozia Góra – Stanisław Baran, Marszewo 
– Lidia Demps, Marszewska Kolonia – Karol Małkiewicz, Micha-
lin – Grażyna Ropela, Miłowo – Krzysztof Jankowski, Nowa Wieś 
Przywidzka – Piotr Krajewski, Olszanka – Mariusz Lipski, Piekło 
Górne – Maria Pellowska, Pomlewo – Kazimierz Grzenkowski, 
Przywidz – Robert Deja, Stara Huta – Żaneta Piekarska, Sucha 
Huta – Stanisława Holza, Trzepowo – Danuta Flis.

 w gminie przywidz regularnie odbywają 
się spotkania z sołtysami 

 dzięki środkom unijnym powstał m.in. bulwar 
nad jeziorem w przywidzu

 największą inwestycją – dofinansowano ze środków unijnych w historii gminy przywidz jest 
budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej
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Tomasz Wólczyński
Przedstawiciel handlowy firmy Biall-NET

Dostępny w godzinach 10-20
od poniedziałku do piątku

Telefon: 513-156-545
e-mail: wolczynskit@biall-net.pl

zamóW już Dziś iNTErNET DosTarczaNy 
W TEchNologii śWiaTłoWoDoWEj! 

zapraszamy zainteresowanych internetem światłowodowym 
mieszkańców gmin kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie do 
kontaktu. Postaramy się udzielić rzetelnych informacji na 

temat obszarów oraz terminów poszczególnych projektów. 

#śWiaTłoWóD

#suPErszyBki iNTErNET

#FTTh

#TElEWizja NoWEj gENEracji iPTV

#NoWE suPEr oFErTy z Niższymi koszTami 

Przyłącza i miEsiącami złoTóWkoWymi

reklama

na kulinarnej mapie regionu pojawiła się nowa restauracja. „3 piece” to wschodząca gwiazda gastronomicznej jakość. 
lokal działa na terenie rotmanki przy ul. św. siostry Faustyny 1. miłośnicy dobrej i smacznej kuchni nie będą zawiedzeni.

Właścicielem restauracji jest 
Michał Bieniasz-Krzywiec, 
a pomaga mu jego ojciec, który 
od lat – do tej pory prywatnie 
w domowym zaciszu – spełniał 
swoje kulinarne marzenia.
 – Moja babcia była bardzo do-
brym kucharzem i cukierni-
kiem. Przed wojną pracowała 
w jednym z najlepszych wileń-
skich hoteli. To właśnie od niej 
nauczyłem się tak wiele. Zawo-
dowo zajmowałem się czymś 
innym, ale zawsze byłem blisko 
kuchni. Może minął się z powo-
łaniem, a teraz mogę robić to, co 
lubię – mówi nam Czarek.
Gastronomia to płótno i ste-
laż, a kucharz – jak zauwa-
ża właściciel „3 pieców” – to 
malarz, od którego zależy to, 
jak piękne dzieło zostanie 
stworzone.
 – Dania muszą dobrze sma-
kować, a przy tym muszą być 
pięknie podane. Mam nadzie-
ję, że klienci, którzy będą nas 
odwiedzać, będą zachwyce-
ni smakiem naszych potraw. 
„Trzy piece” to ukłon w stro-
nę kuchni regionalnej. Nie 

 - nowa kulinarna jakość

zamykamy się jednak na inne 
kulinarne tradycje. Nawiązu-
jemy chociażby do historii, bo 
zjeść u nas można staro-gdań-
skiego śledzia, którego trady-
cja rozpoczyna się na terenie 
krajów Beneluksu, czy okrasę 
z gęsi. Poza tym serwujemy 
to, w czym szczególnie gustują 
mieszkańcy Rotmanki, Prusz-
cza Gdańskiego czy okolic – 
dodaje Czarek.
Dlatego też „3 piece” podzie-
lone zostały na cztery działy 
tematyczne, spośród których 
można wybrać pizzę z pieca 
kamiennego opalanego drew-
nem, dania mięsne i ryby 
z pieca grilowego lub rozsma-
kować się w kuchni regional-
nej. Czwartą część stanowi 
bar z deserami i przekąska-
mi. Z całą pewnością znajdą 
się w raju ci, którzy gustują 
w marynowanych serach czy 
świeżych oscypkach, oliwkach 
lub wędzonej słoninie. Coś 
dla siebie znajdą także miło-
śnicy deserów lodowych. Nad 
wszystkim czuwa szef kuchni  
Radosław Kobryś.
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ZAPRAsZAMY NA fesTIWAl

Psy opanują Ergo arenę
„Dzień Psa” w Ergo Arenie 

to wydarzenie, które organi-
zowane jest 16 czerwca, a do-
cenią je zarówno miłośnicy, 
jak i sami nasi czworonożni 
przyjaciele.

 – Impreza będzie miała 
charakter festiwalu, w ramach 
którego będzie można wziąć 
udział w spotkaniach o tema-
tyce kynologicznej oraz wy-
kładach z zakresu bezpieczeń-
stwa i profilaktyki zdrowia 
psów. Zaproszeni do udzia-
łu wystawcy będą promować 
i oferować swoje wyroby, pro-
dukty i usługi, a osoby zain-
teresowane adopcją psa będą 
miały możliwość pozyskania 
informacji w tym zakresie od 
wolontariuszy schronisk dla 
bezdomnych zwierząt „Pro-
myk” i „Sopotkowo”. Dodat-
kowo podczas „Dnia Psa” od-
będą się ogólnopolskie zawody 
„Rally-Obedience”, czyli po-
słuszeństwa „na luzie” – in-
formuje Bartosz Tobieński, 
rzecznik prasowy Ergo Areny.

Organizatorzy zaprasza-
ją całe rodziny, dużych i ma-
łych, tych młodszych i tych 
starszych mieszkańców Trój-
miasta i okolic oraz naszych 
czworonożnych przyjaciół 
– przedstawicieli ras i kun-
delki, seniorów i szczeniaki,  

sportowców i kanapowców.
 – Zapraszamy także obec-

nych i przyszłych właścicieli 
psów, amatorów i tych, którzy 
na co dzień zajmują się branżą 
kynologiczną. Każdy znajdzie 
interesujące zagadnienie, pro-
dukt lub usługę dla siebie i swo-
jego pupila – zachęca Bartosz 
Tobieński.

W programie festiwalu zapla-
nowano m.in. liczne konkursy 
dla publiczności – także z udzia-
łem czworonogów, ale również 
bezpłatne chipowanie dla wła-
ścicieli psów z Gdańska i So-

potu. Odbędą się też pokazy 
psów pracujących. Skorzystać 
będzie można z darmowych 
konsultacji weterynaryjnych 
i porad z zakresu pielęgnacji 
psów. Podczas imprezy w Ergo 
Arenie prowadzona będzie 
zbiórka pieniędzy oraz licyta-
cja zdjęć psów do adopcji na 
rzecz gdańskiego i sopockiego 
schroniska dla bezdomnych 
zwierząt.Dodajmy, że wstęp 
na imprezę jest darmowy.

(GR)

DlA RODZIN Z DZIeĆMI

spacery 
śladami lwów
Gdańska Organizacja Turystycz-
na oraz portal iBedeker organizu-
ją spacery śladami lwów. Spacer 
zaplanowano na sobotę 25 maja.
 – Zapraszamy do udziału rodzi-
ny z dziećmi w wieku 5–9 lat na 
dwie wędrówki, które rozpoczną 
się o godz. 11.00 i 12.30. Podczas 
spaceru, wszyscy uczestnicy – 
także dorośli opiekunowie – będą 
skakać, ryczeć, drapać i robić 
dziwne miny – ostrzega Michał 
Brandt z Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej.
Wędrówki rozpoczną się od wi-
zyty u Gdańskiego Lwa Hewe-
liona w Bramie Wyżynnej (miej-
sce zbiórki), a następnymi punk-
tami na trasie będą m.in. Wielka 
Zbrojownia, Stara Apteka, Plac 
Kobzdeja i Wielki Młyn. Koniec 
trasy zaplanowano przy Galerii 
Handlowej Madison, u kolejne-
go Heweliona. Przewidywany 
czas wędrówek to 60 minut. Każ-
dy z uczestników otrzyma lwie 
upominki.
Udział w spacerze jest bezpłatny, 
a liczba uczestników ograniczo-
na. Zapisy prowadzone są pod 
adresem spacery@visitgdansk.
com lub telefonicznie (58 301 43 
55). Zgłoszenia przyjmujemy do 
piątku, 24 maja, do godz. 14.00 
lub do wyczerpania miejsc.

(GR)

ZNANI AKTORZY cZYTAjĄ NAjMŁODsZYM

dwie strony medalu – 
bajki edukacyjno-integracyjne
od trzech lat działa w trójmieście stowarzyszenie dwie strony medalu, które działa na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. 
organizacja realizuje przede wszystkim projekty edukacyjne, adresowane nie tylko do osób niepełnosprawnych. ostatnim 
dzieckiem stowarzyszenia jest książka i audiobook, w której zawartych jest ponad 30 bajek edukacyjnych.

Dwie strony medalu – bajki edu-
kacyjno-integracyjne to jeszcze 
ciepłe wydawnictwo, które na 
rynku ukazało się zaledwie mie-
siąc temu.
 – Można powiedzieć, że wła-
śnie od tego projektu rozpoczęła 
się działalność stowarzyszenia. 
Najpierw zrodził się pomysł, 
ale żeby go zrealizować musieli-
śmy utworzyć stowarzyszenie – 
mówi „Panoramie” Magdalena 
Kulczewska, prezes Stowarzy-
szenia Dwie Strony Medalu.
Bajki opowiadają o niepełno-
sprawnych sportowcach i mają 
pokazać dzieciom pełnospraw-
nym, że mimo pewnej dys-
funkcji można realizować swoje 
marzenia.
 – Chcieliśmy też pokazać, że 
niepełnosprawny nie jest oso-
bą gorszą, którą trzeba odizo-
lować od środowiska, ale wręcz 
przeciwnie. Można się z taką 
osobą zaprzyjaźnić i razem ba-
wić się – podkreśla Magdalena 

Kulczewska.
Ilustracje do bajek stanowią ko-
lorowanki; dzięki temu każdy 
mały czytelnik może pokolo-
rować obrazki według własne-
go uznania. Co ciekawe bajki, 
na potrzeby stworzenia audio-
booka, czytały osoby znane 
i lubiane. Na długiej, składają-
cej się z 33 nazwisk liście, zna-
leźć można: Bożenę Stachurę, 
Piotra Polka, Katarzynę Dą-
browską, Magdalenę Różcz-
kę, Grażynę Wolszczak, Ada-
ma Ferencego czy Wojciecha 
Mecwaldowskiego.
 – Wszyscy artyści, którzy 
włączyli się do realizacji tego 
projektu, zrobili to za darmo. 
Udało się nam również znaleźć 
wydawnictwo, które za darmo 
podejmie się wyzwania wyda-
nia projektu. Jest to gdańskie 
wydawnictwo „Harmonia”. 
Książkę wraz z audiobookiem 
można kupić m.in. w sklepie 
internetowym wydawnictwa 

„Harmonia” – informuje Mag-
dalena Kulczewska.
Stowarzyszenie planuje również 
szereg spotkań w pomorskich 
szkołach, gdzie prezentowane 
będą bajki z książki, ale prowa-
dzone też będą rozmowy z dzieć-
mi na temat niepełnosprawności. 
Spotkania będę organizowane 
w przedszkolach i szkołach pod-
stawowych, a chętni mogą kon-
taktować się z Magdaleną Kul-
czewską (tel. 793 983 833).
To nie jedyne działania Stowa-
rzyszenia Dwie Strony Medalu. 
Organizacja szykuje się bowiem 
do cyklu warsztatów adresowa-
nych do rodziców dzieci i mło-
dzieży z niepełnosprawnościami.
 – Jego celem jest swego rodza-
ju odblokowanie rodziców od 
nadopiekuńczości. Jest to pa-
radoks, bo z jednej strony ro-
dzice chcą, aby ich dzieci były 
samodzielne, ale znów staramy 
się je wyręczać je w najprost-
szych czynnościach – dodaje 

Magdalena Kulczewska.
Warsztaty będą organizowa-
ne na terenie całego Trójmia-
sta i okolicach, a chętni mogą 

kontaktować się z Magdaleną 
Kulczewską.

(lubek)

 



maj 2019 NEWS@PaNORamaPOmORZa.PL 13rozmaitości

DlA eMeRYTÓW I ReNcIsTÓW

otrzymali pierwsze „trzynastki”
29 kwietnia pierwsi świadcze-
niobiorcy otrzymali swoją eme-
ryturę lub rentę wraz z „trzy-
nastką”. Przyniósł ją listonosz lub 
wpłynęła ona na konto.
– W maju emeryci i renciści do-
staną więcej pieniędzy. Wszyst-
ko dzięki jednorazowemu świad-
czeniu pieniężnemu, tzw. trzy-
nastej emeryturze. Dodatkowe 
świadczenie dostaną osoby, które 
w dniu 30 kwietnia miały usta-
lone prawo do emerytur i rent, 
pod warunkiem, że pobierały 
to świadczenie. Dotyczy to za-
równo świadczeń w systemie 
powszechnym, emerytur i rent 
rolników, służb mundurowych, 
emerytur pomostowych, świad-
czeń i zasiłków przedemerytal-
nych, rent socjalnych, nauczy-
cielskich świadczeń kompensa-
cyjnych, rent inwalidów wojen-
nych i wojskowych, a także ro-
dzicielskich świadczeń uzupeł-
niających z programu „Mama 4 
plus”. Świadczeniobiorcy otrzy-
mają ją w standardowym ter-
minie, w którym co miesiąc po-
bierają świadczenie – informuje 
Krzysztof Cieszyński, regional-
ny rzecznik Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych województwa 
pomorskiego.
Co ważne, trzynastą emeryturę 
dostaną też osoby, które obec-
nie pobierają świadczenie niż-
sze niż minimalna emerytura 

– nawet jeśli jest to kilka zło-
tych. „Trzynastka” będzie tak-
że zwolniona od egzekucji ko-
morniczych i innych potrąceń. 
Będzie wypłacana „z urzędu”, 
więc nie trzeba składać żad-
nych wniosków.
– Kwota świadczenie dla 
wszystkich będzie taka sama 
i wyniesie 1100 zł brutto,  czy-
li tyle, ile najniższa emerytura 
po marcowej waloryzacji. Po 
pomniejszeniu o zaliczkę na 
podatek dochodowy i składkę 
na ubezpieczenie zdrowotne, 
emeryt otrzyma „na rękę” naj-
częściej kwotę 888 złotych – 
dodaje Krzysztof Cieszyński. 
– Decyzję w sprawie jednora-
zowego świadczenia pienięż-
nego będą wydawać i wypłacać 
je właściwe organy emerytalno
-rentowe – w tym ZUS, KRUS 
i Zakład Emerytalno-Rento-
wy Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji.
W naszym województwie 
trzynasta emerytura wypłaca-
na przez ZUS trafi do  blisko 
480 tysięcy osób – ok. 338 tys. 
stanowią emeryci, a 134 tys. 
renciści, w tym blisko 15 tys. 
renciści socjalni. Otrzyma ją 
także ponad 3,8 tys. matek, 
które korzystają z programu 
„Mama 4 plus”.

(GR)

współdziałają w różnych akcjach zagrażających bezpieczeństwu i życiu. strażacy wspomagają energetyków przy kataklizmach 
pogodowych, gdy przewalone drzewa zrywają linie energetyczne. energetycy wspomagają przy pożarach, kiedy konieczne są 
interwencje związane z bezpieczeństwem dopływu energii elektrycznej. spółki Grupy energi współpracującą ze strażą, wspierają 
w pozyskiwaniu najnowocześniejszego sprzętu gaśniczego. strażacy szkolą energetyków w zakresie pierwszej pomocy.

Niewiele jest grup zawodowych 
połączonych tak ścisłą i wie-
lopłaszczyznową współpracą. 
Współdziałanie holdingu ener-
getycznego Energa i Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gdańsku jest najlep-
szym przykładem nowoczesne-
go myślenia o bezpieczeństwie 
– nie tylko przeciwpożarowym.
Energa Wytwarzanie zatrudnia 
przeszło 1500 osób. Ogromna 
większość to robotnicy, naraże-
ni na różnego rodzaju nieprze-
widziane, często bardzo poważ-
ne zagrożenia. Nic dziwnego, 
że zarząd spółki przywiązuje 
tak ogromną wagę do bezpie-
czeństwa i higieny pracy swo-
ich pracowników. Aby poziom 
ten podnieść jeszcze bardziej, 
władze spółki Energa Wytwa-
rzanie wraz z Komendą Miejską 
PSP w Gdańsku przygotowały 
kolejny cykl szkoleń dla pomor-
skich energetyków.
Zajęcia odbyły się w Straszynie 
i Pruszczu Gdańskim. W ra-
mach szkolenia strażacy przy-
gotowali dla energetyków ćwi-
czenia z udzielania pierwszej 
pomocy. Akcję poprowadzili 
profesjonalni ratownicy me-
dyczni z Państwowej Straży Po-
żarnej w Gdańsku.
Historia współpracy Energi 
z Państwową Strażą Pożarną 
z Gdańska sięga lat 90. ubie-
głego wieku. W tamtym okresie 
strażacy i energetycy dokony-
wali wspólnych kontroli insta-
lacji elektrycznych w gospodar-
stwach domowych. I to właśnie 
wtedy między obiema grupami 
zawodowymi narodziły się wię-
zy opierające się nie tylko na 
wspólnym gaszeniu pożarów.
Jak silne są to relacje, okazało 
się latem 2017 roku. Podczas 
nawałnicy, która przeszła nad 
Kaszubami w nocy z 11 na 12 
sierpnia, pomorscy energetycy 
otrzymali od strażaków wiel-
kie wsparcie przy usuwaniu 
skutków tornada. Komendant 
Wojewódzki PSP w Gdańsku, 
nadbrygadier Tomasz Komo-
szyński skierował wtedy do po-
mocy około tysiąca strażaków 
z OSP i PSP. Kilka miesięcy 
później Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej 
gen. brygadier Leszek Suski, 
nazwał to partnerstwo „funda-
mentem ochrony przeciwpo-
żarowej”, a dofinansowanie za-
kupu sprzętu dla straży pożar-
nej przez Grupę Energa – „nie 

BRANŻOWA WsPÓŁPRAcA PRZYNOsI OcZeKIWANe OWOce

wspólne szkolenie strażaków 
z energetykami w straszynie

tylko realizacją zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz 
koncepcyjnej polityki dobro-
czynności”, lecz czymś znacznie 
więcej – „znakomitym przykła-
dem dobrego myślenia o współ-
czesnym bezpieczeństwie”.

– Sukces w walce z pożarami 
zależy nie tylko od profesjona-
lizmu strażaków, lecz także od 
szybkich reakcji energetyków, 
na przykład w zakresie wyłą-
czeń infrastruktury energetycz-
nej spod napięcia – podkreśla 

brygadier Adam Jastrzęb-
ski, Komendant Miejski PSP 
w Gdańsku. – W latach 2017-
2018 na Poligonie Energe-
tycznym w Straszynie prowa-
dzone już były szkolenia stra-
żaków PSP i OSP z zakresu 

bezpiecznej pracy w pobliżu in-
frastruktury energetycznej. Z za-
grożeniami wynikającymi ze spe-
cyfiki pracy w pobliżu strefy pod 
napięciem zapoznało się wówczas 
127 strażaków.
– Ćwiczenia strażaków na poli-
gonie w Straszynie okazały się 
tak owocne, że razem z komen-
dantem Adamem Jastrzębskim 
postanowiliśmy kontynuować 
naszą współpracę. Pan komen-
dant zaproponował naszym pra-
cownikom profesjonalne szkole-
nie z udzielania pierwszej pomo-
cy. Co istotne, przedsięwzięcie 
o takiej skali odbyło się po raz 
pierwszy w historii naszej spółki. 
Zajęcia miały wymiar nie tylko 
praktyczny, lecz także symbo-
liczny. Dzięki ogromnej wiedzy 
i praktyce strażaków instrukto-
rów-ratowników medycznych, 
pracownicy naszej spółki mieli 

możliwość zapoznać się z naj-
ważniejszymi aspektami udzie-
lania pomocy przedmedycznej. 
Należy przy tym zaznaczyć, iż 
szkolenie, które przygotowali 
dla nas gdańscy strażacy, było 
bezpłatne i wpisuje się we wzor-
cową i wieloletnią współpracę 
z Państwową Strażą Pożarną 
– podkreśla Krzysztof Kurt, 
wiceprezes zarządu Energa 
Wytwarzanie.
W ratownictwie istotnym ele-
mentem jest pierwsza pomoc 
udzielona potrzebującym. Zna-
jomość podstaw pozwala oce-
nić stan zdrowia osoby poszko-
dowanej oraz przeprowadzić 
czynności ratunkowe w sposób 
adekwatny do zagrożenia. To są 
istotne argumenty, aby pracow-
nicy spółki zostali przeszkoleni 
z zakresu pierwszej pomocy.

(AN)
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NOWOcZeŚNIe I WYGODNIe

korzystają z bibliotek cyfrowych
Pomorskie biblioteki, a wśród 
nich Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Trąbkach Wielkich, 
w ramach konsorcjum koordy-
nowanego przez Wojewódzką 
i Miejską Bibliotekę Publicz-
ną w Gdańsku mają możli-
wość udostępnienia cyfrowych 
zbiorów NASBI i OSBI swoim 
czytelnikom. 
NASBI, czyli Naukowa Aka-
demicka Sieciowa Biblioteka 
Internetowa, to zbiór literatu-
ry specjalistycznej z różnych 
dziedzin – od informatyki 
przez prawo i biznes po roz-
wój osobisty. Natomiast OSBI 
to Ogólnopolska Sieciowa Bi-
blioteka Internetowa, która 
gromadzi literaturę popularną, 
poradniki, literaturę podróżni-
czą i przewodniki.
Najważniejsze korzyści 
z użytkowania to dostęp do 
nowości w dniu wydania, nie-
limitowana ilość wypożyczeń 

i przeczytanych stron, ale rów-
nież indywidualna półka czy-
telnika oraz wgląd do historii 
wypożyczeń, wygodna praca 
z tekstem, możliwość tworzenia 
i eksportowania notatek i korzy-
stanie z zasobów na dowolnym 
urządzeniu (komputer, tablet, 
smartfon).
Platforma działa na systemie 
Android i aby z niej korzy-
stać, potrzebne jest połączenie 
z internetem.
Czytelnicy za pomocą kodu, 
który można odebrać w biblio-
tekach w Trąbkach Wielkich, 
Sobowidzu i Mierzeszynie, uzy-
skają wygodny dostęp do tysięcy 
e-booków, audiobooków i treści 
audiowizualnych. Usługa ważna 
jest 30 dni od jej aktywacji. Kody 
wydawane będą na początku 
każdego miesiąca aż do wyczer-
pania całej puli.

(lO)

50 lAT sŁODKIeGO ARTYsTYcZNeGO ŻYcIA sŁAWOMIRA ŁOsOWsKIeGO

złoty jubileusz legendarnego lidera kombi
wirtuoz instrumentów klawiszowych i mistrz elektronicznych brzmień, założyciel i lider kombi, twórca rozpoznawalnego stylu 
zespołu, kompozytor i klawiszowiec, twórca wielkich przebojów ze „słodkiego miłego życia” na czele, obchodzi w 2019 roku złoty 
jubileusz pracy artystycznej.
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Łosowski, osobnik z artystycz-
nym DNA, dorastający w klima-
tycznej pracowni ojca rzeźbiarza 
na Mariackiej w Gdańsku, po 
raz pierwszy stanął przy elek-
tronicznych klawiszach w... 1969 
roku i już tam pozostał, odkła-
dając na bok kredki, pędzle i far-
by, z którymi spędził dzieciń-
stwo (tylko czarny pisak i białe 
kartki zostały w sąsiedztwie 
instrumentów).
Postawił wszystko na muzykę 
i założył autorski zespół. Swo-
imi niepowtarzalnymi barwami 
muzycznymi, samplami, aranża-
cjami i sposobem gry na synte-
zatorach wypracował charakte-
rystyczny styl zespołu. Sam zaś 
stał się głównym elementem wi-
zerunku Kombi.
Sławomir Łosowski założył ze-
spół 50 lat temu jako licealista 
i do dzisiaj niezmiennie go pro-
wadzi. Przez pierwsze siedem lat 
zespół grał pod nazwą Akcenty, 
a od 1976 r. jako Kombi.
– Skład zespołu na przestrzeni 
tak wielu lat oczywiście zmieniał 
się – mówi artysta. – Niewiele 
jest zespołów, które grają 50 lat 

JAK URUCHOMIĆ 
USŁUGĘ?

1. Wejdź na stronę nasbi.pl 
i kliknij na „zaloguj się”.

2. Kliknij „dołącz już dziś” 
i załóż konto czytelnika.

3. Aktywuj konto za pomocą 
linka, który otrzymasz na 
podanego wcześniej maila.

4. Przy pierwszym logowa-
niu wpisz kod dostępu, który 
otrzymałeś w bibliotece.

5. Korzystaj z książek, au-
diobooków i kursów wideo 
w przeglądarce lub pobierz 
z Google Play aplikację 
NASBI na urządzenia mo-
bilne i czytaj na telefonie lub 
tablecie.

w tym samym składzie. Nie żyje 
3 perkusistów. Grzegorz i Wal-
dek odeszli z Kombi 27 lat temu. 
A ja gram dalej z kolejnymi mu-
zykami. Dopóki żyję i funkcjo-
nuję, dopóty zespół Kombi bę-
dzie istniał.
Najczęściej wymieniane doko-
nania Sławomira Łosowskie-
go to m.in. stworzenie stylu 
i brzmienia Kombi, rozpozna-
walnych i bliskim kilku pokole-
niom słuchaczy. Artysta zasłynął 
własną paletą barw muzycznych 
i grą na przerabianych przez sie-
bie syntezatorach.
– Jego gra na instrumentach kla-
wiszowych stała się inspiracją dla 
muzyków kilku pokoleń – mówi 
Wojciech Korzeniewski, mana-
ger zespołu. – Skomponował po-
nad 80 utworów, spośród których 
wiele stało się przebojami z pio-
senką „Słodkiego miłego życia” 
na czele, zaliczaną do najwięk-
szych polskich hitów. Istotną 
część jego twórczości stanowią 
utwory instrumentalne, z któ-
rych wiele stało się przebojami, 
by wspomnieć „Wspomnienia 
z pleneru”, „Taniec w słońcu”, 

„Bez ograniczeń energii – 5-10-
15” czy „Przytul mnie”. Utwory 
te stanowią znaczącą część pro-
gramu koncertów zespołu, co 
jest ewenementem na polskiej 
scenie muzycznej – zauważa 
Korzeniewski. – Sławek kon-
sekwentnie dba o technikę sce-
niczną – był prekursorem w tym 
zakresie – oraz wizualną oprawę 
koncertów i wykorzystuje do 
tego celu najnowsze rozwiązania 
techniczne. Dość powiedzieć, 
że w swojej karierze estradowej 
przeszedł drogę od oświetlenia 
zrobionego chałupniczo z ba-
niek na mleko po lasery i piro-
technikę oraz światła najnowszej 
generacji.
Sławomir Łosowski na uboczu 
muzyki uprawia także rysunek, 
do którego talent rozwijał pod 
okiem ojca artysty rzeźbiarza. 
Miał już kilkadziesiąt wystaw 
indywidualnych.
Najbliżsi fani Kombi za jedno 
z największych dokonań Sławo-
mira Łosowskiego uważają jego 
powrót do koncertowania po 
12 latach nieobecności na sce-
nie, i to w sytuacji, gdy od roku 

działał zespół o łudząco podob-
nej do Kombi nazwie, założony 
przez byłych muzyków zespołu 
Łosowskiego (i z wielkim hu-
kiem reklamowany jako  reakty-
wacja Kombi). Przez lata trwała 
próba wymazania Sławomira 
Łosowskiego z historii zespołu 
Kombi i „zakopania go żywcem”. 
Ale – jak śmieje się sam lider – 
„mumia powróciła”.
Sławomir Łosowski jest laure-
atem wielu nagród i wyróżnień, 
m.in. I nagrody Festiwalu Mło-
dzieżowej Muzyki Współczesnej 

w Kaliszu w 1973 r. i głównej 
nagrody indywidualnej festiwa-
lu Jazz nad Odrą w 1974 r. Ze-
spół – pod jego kierownictwem 
– dwukrotnie wygrał głosami 
publiczności konkursy KFPP 
w Opolu za piosenki jego kom-
pozycji: „Słodkiego miłego ży-
cia” w 1984 r. (konkurs „Prze-
boje”) i „Polska drużyna” w 2018 
r. (konkurs „Przebój na Mun-
dial”). Łosowski realizuje wciąż 
nowe projekty artystyczne, jed-
nym z ważniejszych z ostatnich 
miesięcy był koncert Kombi 

„Jaki jest wolności smak” z Or-
kiestrą Symfoniczną Filharmo-
nii w Szczecinie. Obecnie arty-
sta pracuje nad nowym miksem 
kompozycji „Bez ograniczeń 
energii”, szerokiej publiczności 
bardziej znanej pod tytułem „5-
10-15” z programu TVP, którego 
przez 25 lat była muzyczną czo-
łówką. Utwór „Bez ograniczeń 
energii: 5-10-50” to muzyczny 
leitmotiv złotego jubileuszu Sła-
womira Łosowskiego.

(WK)
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MIsTRZOsTWA WOjeWÓDZTWA

kolbudy ze srebrem 
Gdańsk był gospodarzem 
Mistrzostw Województwa 
Pomorskiego w Mini Pił-
ce Koszykowej Dziewcząt. 
O trofeum walczyło sześć 
zespołów.
Organizatorem koszykar-
skiej imprezy byli: Gdański 
Zespół Schronisk i Sportu 
Szkolnego, a mecze odbywa-
ły się w halach Szkoły Pod-
stawowej nr 2 i Szkoły Pod-
stawowej nr 8. Jak informują 
organizatorzy mistrzostw, 
drużyny uczestniczące w tur-
nieju zostały podzielone na 
dwie grupy, w których zagra-
ły systemem „każdy z każ-
dym”, a zwycięzcy każdej 
grupy mieli w kolejnym eta-
pie zmierzyć się w pojedynku 
o złote medale, a drużyny z 2. 
miejsc w swoich grupach za-
grały o brązowe medale.

W wielkim finale spotkały się 
ekipy z Kartuz i Kolbud. Spo-
tkanie, mimo początkowej 
przewagi kartuskiego teamu, 
miało nerwową końcówkę. 
Ostatecznie jednak mistrzo-
stwo Pomorza wywalczyła re-
prezentacja Szkoły Podstawo-
wej nr 5 z Kartuz. Srebrnymi 
medalami musiały zadowolić 
się młode adeptki koszyków-
ki z Kolbud.
Natomiast w finale pocie-
szenia zmierzyły się ekipy 
ze Szkoły Podstawowej nr 8 
z Sopotu i słupskiej „dziesiąt-
ki”. Lepsze okazały się na-
sze zawodniczki, zdobywając 
tym samym brązowe medale. 
Barw Gdańska broniła ekipa 
ze Szkoły Podstawowej nr 46, 
która sklasyfikowana została 
na 6. pozycji.

(GR)

POjADĄ NA NAjWIęKsZY TURNIej NA ŚWIecIe

Pomóżmy piłkarzom z kowal
zespoły młodych adeptów futbolu z kowal coraz częściej odnoszą sukces w z turniejach 
organizowanych w kraju. niebawem zespół Gks kowale będzie miał okazje spróbowania swoich 
sił na arenie międzynarodowej. między 13 a 21 lipca nasza ekipa ma wziąć udział w największym 
na świecie turnieju dedykowanym najmłodszych adeptom futbolu (11–12 lat).
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 kolbudzka drużyna zakończyła turniej 
ze srebrnymi medalami

Turniej Gothia CUP, bo 
o nim mowa, rozgrywany 
jest nieprzerwanie od 1975 
roku w Goteborgu w Szwecji. 
W ostatniej edycji w turnieju 
wystąpiło łącznie 1731 zespo-
łów z 78 państw.
 – W tym roku nasi chłopcy 
będą mieli przyjemność rywa-
lizowania z rówieśnikami z ca-
łego świata. Szykuje się wspa-
niała przygoda i możliwość 
zebrania całkiem nowych do-
świadczeń w wielu obszarach 
i dziedzinach życia, od sportu 
poprzez poznawanie świata, aż 
po socjologię – mówi Maciej 
Sikorski z GKS Kowale.
Niestety koszty wyjazdy są wy-
sokie i przerastają możliwości 
finansowe klubu z Kowal.
 – W związku z bardzo wyso-
kimi kosztami udziału w tur-
nieju szukamy sponsorów chęt-
nych wspomóc nas finansowo 
w naszym wyjeździe. Każda 
pomoc jest dla nas bardzo waż-
na i będzie nam niezmiernie 
miło, jeżeli ktoś zdecydowałby 

się na takie wsparcie. W za-
mian oprócz wdzięczności na-
szych młodych piłkarzy, ich 
rodzin, trenerów możemy 
również zaoferować reklamę 
na naszych stronach interne-
towych, na stadionie, naszych 

strojach sportowych, podzię-
kowania w prasie i gdzie tylko 
będzie to możliwe – prosi Ma-
ciej Sikorski.
Wszystkich chętnych, którzy 
czują potrzebę wsparcia mło-
dych piłkarzy z Kowal, gorąco 

MTB POMeRANIA MARATON W DOMAcHOWIe

gratka dla miłośników kolarstwa
W ubiegłym roku miłośni-
ków kolarstwa gmina Trąb-
ki Wielkie gościła na Vien-
na Lang Life Maratony 
Rowerowe.
 – W tym roku także o nich 
nie zapomnimy. Będą oni 
mogli uczestniczyć w wy-
ścigach kolarskich w ramach 
MTB Pomerania Maraton, 
którego jedna z edycji odbę-
dzie się w sobotę 8 czerwca, 
a jej start i meta usytuowa-
ne będą w Domachowie. 

Miasteczko zawodów zlokali-
zowane będzie przy świetlicy. 
Natomiast trasa będzie pro-
wadzić po pięknych zalesio-
nych terenach, na których nie 
zabraknie podjazdów i urze-
kających widoków. Nie tylko 
jest ona wytyczona na tere-
nach naszej gminy, ale także 
gmin: Kolbudy i Przywidz, 
gdzie kolarze jechać będą 
wokół Jeziora Przywidzkiego 
– informuje Leszek Orczy-
kowski, dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu 
w Trąbkach Wielkich.
Na wszystkich czekają cztery 
trasy do wyboru: Junior (do 5 
km), Speed (ok. 30 km), Mega 
(ok. 60 km) oraz turystyczny 
Rajd Rodzinny (ok. 15 km).
Wszelkie informacje o impre-
zie można znaleźć także na 
stronie organizatora (www.
mtbpomerania.pl). Zapisów 
dokonywać należy przez for-
mularz na stronie zapisy.po-
merania-sports.pl. Bieżących 

informacji o wyścigach 
można szukać na fanpa-
ge’u organizatora, a pod-
czas zawodów warto zajrzeć 
na profil na Instagramie, na 
którym będą nadawane rela-
cje video live.
Dodatkowe atrakcje dla 
uczestników i kibiców pla-
nowane są także w mia-
steczku zawodów podczas 
imprezy.

(GR)

namawiamy do pomocy. Kon-
taktować się możne na stronie 
facebookowej klubu albo telefo-
nicznie (501 453 552). Można też 
wysłać maila na adres: krzysztof.
bartoszuk@gmail.com.

(GR)

NR KONTA AP GKs KOWAle:
45 1140 2004 0000 3402 7856 4539



Jagatowo, ul Wrzosowa 14

726 726 780

biuro@jagatowewzgorze.pl

Dogodne położenie Jagatowego Wzgórza daje 
pensjonariuszom ciszę i spokój, a rodzinie oraz 
przyjaciołom możliwość szybkiego dotarcia

Architektura budynku i przestrzeni wokół niego, 
jak również wyposażenie zostały dostosowane 
do potrzeb osób starszych o różnym stopniu 
sprawności

Dysponujemy siłownią integracyjną dedykowaną 
dla seniorów

Zapewniamy specjalistyczną opiekę 
rehabilitacyjną

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych, 
doświadczonych i oddanych opiekunów

W równym stopniu troszczymy się o zdrowie 
fizyczne, psychiczne jak i społeczne

Oferujemy zdrowe, zbilansowane posiłki, 
przygotowane we własnej kuchni

Ofertę kierujemy dla seniorów samodzielnych, 
odczuwających brak aktywności fizycznej 
i społecznej, jak również do osób chorych 
somatycznie, niepełnosprawnych fizycznie czy 
osób cierpiących na Alzheimera

CENTRUM REHABILITACJI I REGENERACJI


